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Van Olivier
Lieve lezer,

Het eerste blok van dit studiejaar is inmiddels voorbij,

En zijn we beland in een regenachtig jaargetij.

Hopelijk zijn je tentamens voorspoedig verlopen,

En ben je niet van verdriet onder je dekbed gekropen.

Mocht het toch niet naar wens zijn gegaan, wees dan niet getreurd,

Door de artikelen in deze Noam ben je zo weer opgebeurd.

Het thema van deze Noam is namelijk Sinterklaas,

Iedereen wordt vrolijk van deze pieterbaas.

De RedakCie nam een kijkje bij Hollebrandse in huis,

Zijn gigantische tuin en boksbal incluis.

Ook testten ze allerlei verschillende pepernoten,

En vertellen ze van welke ze het meest hebben genoten.

Daarnaast geven ze je tips voor het schrijven van een gedicht,

Met Sinterklaas is dit natuurlijk wel een beetje verplicht.

Over paradoxen zul je eveneens wat leren,

Zo lijkt het toch nog enigszins op studeren.

Veel leesplezier!

Liefs van Olivier
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Van de RedakCie

Lieve studenten van studievereniging TW!ST,

Aanstaande linguïst, logopedist of taalpurist,

Het is alweer die tijd van het jaar,

Want de nieuwe Noam ligt voor jullie klaar!

Eindelijk hebben jullie weer leesmateriaal,

En dan is deze editie ook nog eens heel speciaal,

Want na een hele lange boottocht,

Heeft Sinterklaas eindelijk de RedakCie eens 
bezocht,

Hij had veel te vertellen over de 
taalwetenschapstudenten,

Van gênante verhalen tot lieve complimenten,

In zijn boek stond alles zorgvuldig opgeschreven,

Wat die oude man van jullie is bijgebleven,

Deze Noam staat in het teken van de 
goedheiligman,

We hopen dat je er van genieten kan.
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Elk jaar maken de supermarkten er weer een wedstrijdje

van: wie heeft de pepernoten als eerste in de schappen

liggen? Dit jaar kon je je, ondanks de tropische hitte, in de

laatste weken van de zomervakantie alweer volproppen met

de lekkerste pepernoten. Makkelijker gezegd dan gedaan,

want sinds de opkomst van De Pepernotenfabriek Van Delft

heb je de keuze uit maar liefst 50 (!) verschillende smaken.

Om de keuze voor jullie wat makkelijker te maken, offerden

wij ons op en zochten wij voor jullie uit welke smaken het

lekkerst zijn (en welke pepernoten je beter niet kunt

kopen)...

Meteen bij binnenkomst in de winkel van Van Delft sloeg

de keuzestress in. Er waren zoveel verschillende smaken.

Het liefst zouden wij ze allemaal voor jullie proberen, maar

dat paste helaas niet binnen ons studentenbudget. Wel

verlieten we de winkel met vijf opvallende smaken, in vijf

verschillende kleurtjes: Sinaasappel, Tompouce, Gin Tonic,

Crème Brûlée & Karamel Zeezout.

Sinaasappel

De enige oranjekleurige pepernoten in de winkel

konden wij natuurlijk niet laten liggen. Naast de

mooie kleur waren wij erg benieuwd naar deze

smaakcombinatie. Zoals verwacht ruiken deze

pepernoten sterk naar sinaasappel. Ook de smaak

komt erg overeen met de smaak van een echte

sinaasappel. Wel blijven wij de smaakcombinatie

erg bijzonder vinden. Wij zijn er dan ook nog niet

over uit of we deze smaak echt lekker vinden,

maar vies vinden we hem ook zeker niet.

Smaak: 6.0

Originaliteit: 7.0

Overeenkomst smaak: 8.0

Cijfer: 7.0

Gin Tonic

Deze smaak wint deze test als het gaat om

originaliteit. Daar is dan wel meteen alles mee

gezegd. De pepernoten ruiken zuur en zo

smaken ze ook. Wij beschrijven de smaak van

deze pepernoot als zeepachtig met een bittere

nasmaak. Wat ons betreft geen aanrader.

Eigenlijk zou je deze twee smaken ook

helemaal niet met elkaar moeten willen

combineren. Om toch af te sluiten met een

positief puntje: deze pepernoot bevat de minste

calorieën per portie. Dat dan weer wel.

Smaak: 1.0

Originaliteit: 10.0

Overeenkomst smaak: 5.0

Cijfer: 5.3 5

De grote RedakCie pepernotentest



Tompouce

Een smaak die eruit sprong vanwege zijn mooie roze kleur. Wij vroegen

ons heel erg af hoe je zulke compleet verschillende dingen als een

tompouce en een pepernoot kunt combineren, en met name of deze

combinatie wel lekker zou zijn. Toen de zak van deze smaak open werd

gemaakt, vulde de kamer zich met een geur die nostalgische gevoelens bij

ons opwekte: Play-Doh (speelgoedklei). Hier werden we allemaal een

beetje bang van, want we zaten niet echt te wachten op pepernoten die

naar dat chemische goedje zouden smaken. Vergeleken met onze

verwachtingen na het ruiken van deze pepernoten, viel de smaak ons

heel erg mee. De pepernoten smaken, gelukkig, niet naar Play-Doh. Maar

eigenlijk smaken ze ook niet naar Tompouce. Waar ze wel naar smaken,

dat weten wij ook niet zo goed. Lekker zijn ze wel.

Smaak: 6.5

Originaliteit: 9.0

Overeenkomst smaak: 4.0

Cijfer:                          6.5

Crème Brûlée

Wij hadden hoge verwachtingen van deze smaak. De grote vraag was

alleen of deze pepernoten daadwerkelijk zo lekker zouden smaken als

Crème Brûlée. Alleen blijken deze pepernoten helemaal niet naar dit

lekkere toetje te smaken. Ze ruiken en smaken voornamelijk wat

boterachtig. Wanneer je eenmaal over deze teleurstelling heen bent,

smaken de pepernoten eigenlijk verrassend goed.

Smaak: 8.0

Originaliteit: 9.0

Overeenkomst smaak:       5.0

Cijfer 7,3

6



Karamel Zeezout

Wie bekend is met de karamel zeezout chocoladereep van Tony

Chocolony, zal heel enthousiast worden van deze

pepernootsmaak. Wij van de RedakCie in ieder geval wel. In de

veronderstelling dat deze pepernoot het lekkerst zou smaken,

bewaarden wij deze dan ook om als laatste te testen. Onze

meningen waren verdeeld over de geur van deze pepernoot. Die

varieerde namelijk van kattenvoer tot goedkope chocola. De

smaak maakte dit allemaal meer dan goed. Deze pepernoot is

heerlijk. Waar er bij de vorige smaken nog wat pepernoten in het

gevulde bakje bleven liggen, was dit bakje ineens leeg. Als we dan

toch een verbeterpuntje moeten noemen, dan zou de karamel iets

meer aanwezig mogen zijn. Nog een nadeeltje: deze pepernoot

bevat de meeste calorieën. Maar wat ons betreft is het de calorieën

meer dan waard.

Smaak:                               10.0 

Originaliteit:                    4.0
Overeenkomst smaak:   9.0

Cijfer:                     7.7

Vijf smaken en een goed gevulde maag verder, zijn wij eruit: de Karamel Zeezout pepernoot

is de winnaar van onze pepernotentest. De volgende keer dat jij jezelf of een ander wil

trakteren op een zakje met de lekkerste pepernoten, weet jij nu dus voor welke smaak je moet

gaan. De Gin Tonic pepernoten kun je daarentegen wat ons betreft beter laten liggen. Eet

smakelijk!

De RedakCie-pepernoten-top-5:

1. Karamel Zeezout

2. Crème Brûlée

3. Sinaasappel

4. Tompouce

5. Gin Tonic
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Breaking news: Sinterklaas 
bestaat!

Het is een zin die menig Nederlands kinderleven ontwricht. Een zin die harten breekt, dromen 
verbrijzelt, oorlogen ontketent - binnenshuis. Een zin die in ouderoren weergalmt vanaf hun 
eigen jeugd, een bitter waas legt over de weinige onbevangen decembermaanden die zij delen 
met hun kroost. Een zin die zich tenslotte, wanneer de scherpzinnigheid zich meester begint te 
maken van de jeugdige onschuld, een weg naar buiten knaagt en de arme stakkers van hun laatste 
illusie bevrijdt:

(1) Sinterklaas bestaat niet.

En de confrontatie is niet het enige wat deze zin lastig maakt. Ook op taalfilosofisch vlak ontstaan 
de nodige vraagtekens. Want hoe kun je spreken over iets wat niet bestaat?

Het vraagstuk waar we op doelen staat bekend als de Paradox van Parmenides. Het is genoemd 
naar Parmenides van Elea, een Grieks filosoof uit de vroege vijfde eeuw voor Christus. Hij vroeg 
zich al af hoe we in taal kunnen verwijzen naar niet bestaande objecten en personen.
Want wat is nou precies het probleem met zin (1)? Laten we aannemen dat we het hebben over 
het personage Sinterklaas, niet over de Bisschop van Myra die waarschijnlijk ooit echt heeft 
geleefd. Dan zegt zin (1) iets als: er is een zeker persoon die Sinterklaas heet en die persoon 
bestaat niet. In (hogere orde) predikatenlogica:

∃x (S(x) ∧ ¬B(x)) waarin S = is Sinterklaas en B = bestaat

De paradox is duidelijk: er is een Sinterklaas, die er niet is. En zin (2) is al even problematisch. 

(2) Sinterklaas komt aan op een stoomboot.

Hoe komen we hier uit? Taalfilosofen Russell en Quine redeneerden als volgt. Zin (2) beweert dat 
er iemand aankomt op een stoomboot. Dit noemen we B(x). Verder wordt gezegd dat er iemand 
Sinterklaas is. Dit noemen we S(y). Nu is het zo dat (2) alleen waar is, wanneer x en y dezelfde 
zijn. Voor de liefhebber:

∃x (B(x) ∧ y (S(y)  (x = y)))

Zin (2) is dus dan en slechts dan waar als een zeker iemand die aankomt op een stoomboot 
toevallig ook nog Sinterklaas is. Tot zover duidelijk?
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Nu is er in (1) geen sprake van stoomboten, alleen van Sinterklaas zijn of niet. (1) is dan waar, als 
er niemand bestaat die Sinterklaas is. Maar zover waren we al.

Russell en Quine laten wel zien wat het betekent voor Sinterklaas om op een stoomboot te varen, 
maar niet wat het betekent voor Sinterklaas om “te zijn”. En voordat we weten of Sinterklaas “is”, 
kunnen we ook niet zeggen dat hij aankomt op een stoomboot.

Parmenides’ landgenoot Plato, geboren aan het eind van de vijfde eeuw voor Christus, had een 
interessante visie op het bestaan van de dingen. Parmenides en hij waren het erover eens dat 
dingen die niet bestaan, geen eigenschappen kunnen hebben. Plato meende echter dat dingen die 
wél bestaan, meer eigenschappen moeten hebben dan alleen “bestaan”. Bijvoorbeeld “oud zijn” of 
“aankomen op een stoomboot”. Niet “zijn” betekent natuurlijk “geen van de eigenschappen 
hebben die bestaande dingen hebben”, oftewel “verschillen van alles wat bestaat”, oftewel 
“absoluut uniek zijn”!

Hoe kunnen we dit inzicht gebruiken om Parmenides’ Paradox op te lossen? Laten we nog één 
keer zeggen dat Sinterklaas niet bestaat (sorry). Volgens Plato betekent dit dat Sinterklaas 
verschilt van alles wat we kennen. Maar hoe kunnen we zeker weten dat Sinterklaas overal van 
verschilt? Toch alleen omdat we Sinterklaas kennen? Omdat we weten dat hij een mijter draagt 
en aankomt op een stoomboot? Omdat we weten dat hij kinderen cadeautjes brengt en dat je in 
hem kunt geloven? Inderdaad. Omdat ergens, al is het alleen als concept, een Sinterklaas bestaat. 
Plato, bedankt!

https://www.themommydiaries.nl/hoezo-sinterklaas-bestaat-niet/

Naar:

Swindler J.K. (1980). Parmenides’ paradox: Negative reference and negative existentials. The 
Review of Metaphysics, 33.4, p. 727-744.
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Sinterklaaspuzzel
Hou jij, net als onze Goedheiligman, van een hersenkraker op z’n tijd? Dan is deze puzzel iets 

voor jou!

Hieronder zijn twaalf woorden cryptisch omschreven. Vul ze in in het diagram en je leest in de 

gekleurde kolom de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters en uiteraard hebben alle woorden 

te maken met het thema van deze Noam.

De oplossing kun je mailen naar redakcie@twistgroningen.nl. Onder de goede inzendingen wordt 

een zak pepernoten verloot. Succes!

1.            Hier krijgt de Sint een punthoofd van. (5)

2.           Weerman Paulusma in dienst van TomTom. (10)

3.          Bestrijd de gladheid grondig (en uit eigen zak)! (10)

4.          Zo klinkt buitenaards ongemak. (9)

5.          Voor een paard waarop Sint kan rekenen. (6)

6.           Deel van Sints ro(o)kkostuum. (17)

7.           Deze zorgen voor pittige muziek. (10)

8.          Chique afsluiting van de Dag van de Kinderkleding. (11)

9.           Tot dit genre behoren sinterklaasliedjes. (12)

10.        Begeer, hunker, smacht. (11)

11.          Die Sint houdt zijn personeel wel in de hand! (4)

12.        Dit brengt de Sint mee voor dorstige TW!ST’ers. (9,3,6)
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Hoe schrijf je het perfecte 
sinterklaasgedicht?

Elk jaar is het weer hetzelfde liedje: je moet een gedicht schrijven voor een familielid, een vriend of 
vriendin, de Noam, noem maar op. Gedichten variëren van een gedicht van tien regels die beginnen met: 
Sint zat te denken wat hij jou nou eens zou schenken, tot een gedicht van zes kantjes waarvan voorlezen 
minstens een half uur duurt. Oké, niet ieder mens is van nature een dichter, dus niet iedereen krijgt dit 
voor elkaar, maar met de volgende tips kun je toch een heel eind komen! 

Wat heb je nodig?
• een computer of laptop/pen en papier/krijtbord en krijtjes 
• een rijmwoordenboek (digitaal is ook oké)
• een synoniemenwoordenboek (digitaal is ook oké)
• een spreekwoordenboek (digitaal is ook oké)

Stap 1: Tijd
Ga er eens even goed voor zitten, en neem je tijd. Begin niet pas op 4 december, want door stress krijgt 
niemand meer inspiratie voor het schrijven van een goed gedicht.

Stap 2: Brainstorm
Heeft de persoon over wie jij een gedicht moet schrijven iets stoms of juist heel bijzonders gedaan dit 
jaar? Schrijf wat trefwoorden op. Dit gaat je helpen er een goedlopend verhaal van te maken. Verhalen 
doen het altijd goed. 
Dit soort gelegenheden is ervoor gemaakt om degene voor wie je je gedicht schrijft een beetje te plagen. 
Doe dit echter wel met mate. Je wil niet dat diegene een rode kop krijgt van schaamte, omdat er ouders 
aanwezig zijn die bepaalde dingen helemaal niet mogen weten. 

Stap 3: Mini-gedichten
Nu komt het aan op creativiteit. Je gaat van je trefwoorden mini-gedichten maken van een stuk of vier 
regels. Deze regels vormen de bouwstenen van je gedicht Hoe doe je dat?

Kies een rijmschema
Het meestgebruikte rijmschema bij Sinterklaasgedichten is AABB:

Sint zat te denken 
wat hij jou nou zou schenken
Hij wist wel iets
Je wil graag een nieuwe fiets

Gebruik daarom eens een ander schema! Kies voor ABAB, of ABBA (of voor de echte diehards, 
maak een limerick: AABBC). Hiermee trek je de aandacht van de luisteraar. 
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Wat zet je in de regels?
Als je je rijmschema hebt gekozen, is het tijd om je mini-gedicht in te vullen. Meestal kiest 
men ervoor om gelijk te beginnen met het maken van het punt, waardoor de regel die erop 
moet rijmen, nergens op slaat. Zo krijg je dwangrijm. 

Jij had nog niets van waarde gekregen,
Daarom was in jouw ogen alleen maar regen. 

Je voelt wel aan, dat dit niet helemaal lekker loopt. Draai daarom de regels om! Men let 
altijd meer op de rijmende regel, dan op de eerste regel. En dat je gebruikmaakt van 
dwangrijm, valt nu bijna niet op. 

In jouw ogen was alleen maar regen,
Want jij had nog niks leuks gekregen.

Heb je een spetterende versregel bedacht, maar heb je geen idee waarop je kunt rijmen? 
Gebruik dan het synoniemenwoordenboek! Voor bijna elk woord in je versregel is wel een 
alternatief te vinden. Een beetje husselen met de volgorde kan ook geen kwaad. 

Wil je een bepaald gevoel omschrijven, of vind je je gedicht van een wat lager niveau, 
gebruik dan een spreekwoord! Spreekwoorden zijn vaak metaforen, en maken daarom 
gebruik van niet al te moeilijke woorden. Vaak kun je heel makkelijk rijmen met deze 
woorden. 

‘s Avonds tot kwart over tien
Aan je stutten trekken
Om de schappen en rekken
Van producten te voorzien

Hoeveel regels moet ik schrijven?
Een lang gedicht is perfect om iemand met dyslexie te pesten, maar korte gedichten zijn 
vaak veel krachtiger (en veel minder werk). Het is ook heel moeilijk om een lang gedicht te 
schrijven over hetzelfde onderwerp. Hou daarom een richtlijn aan van tussen de twintig en 
dertig regels.

Stap 4: Plak de stukjes aan elkaar
Zorg voor een logische volgorde en logische overgangen tussen de stukjes, zodat het echt een 
verhaal wordt. Eindig met een climax, stop er een volta in, of verwijs nog een keer naar het begin. 
Als je een heel plagend gedicht hebt geschreven, eindig dan met een compliment. 

Stap 5: Controleer je gedicht

Heb je wel eens meegemaakt dat iemand hakkelend zijn gedicht voorlas? Dit is voor de lezer, 
maar ook voor de luisteraar niet prettig. Zorg daarom voor goedlopende zinnen, en het liefst met 
een ritme erin. Een ritmische tekst helpt de lezer het gedicht vloeiend uit te spreken. Lees het 
daarom van tevoren eens hardop voor. Herschrijf zonodig een paar regels, of schrap wat 
woorden.

Stap 6: Lay-out
En als je dan klaar bent met je meesterwerk, is de finishing touch van je gedicht natuurlijk een 
fraaie lay-out. Je hoeft niet meteen alle mogelijkheden van WordArt te benutten, maar een fraai 
lettertype, een mooie achtergrond of een paar passende plaatjes. 

Dus pak allemaal je laptop, pen en papier of krijtbord met krijtjes en schrijven maar! Veel succes 
allemaal, en maak een paar pareltjes. 
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Sinterklaas is even stil

Want daar hoort hij weer een gil

En iemand die heen en weer springt als een konijn

Dat kan natuurlijk maar één iemand zijn

Jordi zag natuurlijk weer een wesp of ander klein beest

Dus is hij zo snel als hij kon weg geracet

Jordi je bent al 27 man

En nog steeds maak je er soms een potje van

Daarom krijg jij iets moois van Sinterklaas

Dan ben je je angsten zo weer de baas

Jij krijgt een tegoedbon voor therapie

Om voor eens en voor altijd af te komen van je fobie

Doe dus maar heel goed je best

Want volgend jaar krijg je een wespennest!

Sinterklaasgedichten

Een groot mysterie voor Sinterklaas:

Waarom eet Anieka nou nog steeds kaas?

Het is toch vreemd, dacht de goedheiligman

Want ze wordt er steeds zo misselijk van

Een zakje kaas gaat door het diner

En ze zit weer een uur op de wc

In chocola en ijs heeft ze ook altijd zin

Maar het gaat zo makkelijk het toilet weer in

Meid, wat doe je jezelf toch aan

Al die lactose kan je ook een keertje afslaan

Dan voel je je echt veel beter

Zelfs als echte kaaseter

Neem deze raad maar aan van mij

Zonder kaas ben je ook wel blij

Er was eens een Sintje uit Spanje

Hij hield iets te veel van champagne

Hij sprong van de boot

Gleed uit en werd rood

Want hij viel in een bak met lasagne

Sint weet niet zo goed wat hij van haar moet vinden

Hij wil namelijk iedereen  iets toereiken

Maar de afgelopen tijd hoorde hij soms humor waarvan zelfs hij even moest wegkijken

Zie daar maar eens een goed cadeau aan te verbinden

Op internet ziet Sint gelukkig nog vaak Fry and Laurie voorbij komen

Dát kan hij dan wel weer waarderen

Vooral over Stephen Fry kan de pieterbaas soms dromen.

Maar diepgaande vragen daarover zou de Sint graag pareren…

Gelukkig is zij in haar humor nooit echt alleen

De maantekenen werkten hard en een avant-gardistische young one verscheen

Nu hoeft zij dus nooit uit angst voor haar humor weg te kijken

En kan hij lekker over de kutte dingen in zijn leven zeiken

Wees dus niet meer bang voor humor die anders is

want al die andere mensen lopen dat allemaal mis

Daarnaast wil de Sint haar bedanken

Want soms is het echt om te janken

Ook al is het niet altijd even fris
13



Elk uur in Groningen zijn
Kun jij tot verdriet
Van bestuur en vrienden niet
Want je werkt bij Albert Heijn

Tot ver na tien
Snijden met de machine
Om niet alleen de kantine
Van worst te voorzien.

Alles is daar heerlijk vers, maar

Wat mij schrik baart:

Op jouw menukaart

Is alles kant en klaar!

Lasagne gaat niet per pond,

Maar per kilo in jouw mand.

Waar is je verstand?

Dit is toch niet gezond?!

“Dag Voedingscentrum met je campagne

Over grammen groente en fruit

Dat maakt me toch niet uit

Doe mij maar een kilo lasagne.”

En heb je ooit wat sla

Liggen in je koelkast,

Vergeet je die vast.

“Nien, wil jij nog wat rucola?”

Hoog tijd om dit te veranderen

Een tip voor dit nieuwe tijdperk:

Heb je geen zin in snijwerk?

Eet dan een keer bij anderen!

Je bent een superlieve en gezellige meid,

Dus ga naar je huisgenoot

Die zonder slag of stoot

Met veel liefde wat groentes bereidt. 

Veel liefs,

Sinterklaas

Sinterklaas keek in zijn grote boek
Naar het beste TW!ST-lid was hij op zoek
Wie is er lief geweest dit jaar
En was hij nou echt dankbaar?
Wie heeft het meest gedaan voor TW!ST?
Het duurde even voordat hij het wist.
De commissies doen altijd hun best
Het bestuur heeft ook niks verpest
Alle leden zijn zeker lief
Maar wie is nou het meest actief?
Één naam kwam toch echt naar voren
En deze zul je nu gaan horen
Olivier Twist is onze held
Hij heeft zich nog nooit voor een activiteit afgemeld
Deze man staat altijd op ‘gaan’
Daar kun je zeker van op aan!
Hij is bevriend met alle leden
En wordt door de hele vereniging aanbeden
Als dank wil Sinterklaas hem iets heel moois geven
Dit jaar krijgt Olivier de reis van zijn leven!
Chillen in Riga met iedereen van TW!ST
Dat wordt niet snel uit zijn geheugen gewist!
Het wordt een leuk weekend aan het eind van het jaar
Dus Olivier, zet je koffers maar vast klaar!
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Weet je niet zeker of je nog wel of net niet meer je schoentje mag zetten? Of heb je inmiddels al 
bijna de leeftijd van Sinterklaas bereikt?

Vink aan wat voor jou van toepassing is:
❑ Ik doe zelf mijn was
❑ Ik scheid mijn was in donker/licht/kleur/wit
❑ Ik strijk mijn was
❑ Ik kook minstens 5x per week zelf
❑ Ik kan een succesvol AVG’tje op tafel zetten
❑ Ik kan koken zonder dat het brandalarm afgaat
❑ Ik weet meer dan 2 verschillende recepten
❑ Ik vraag huishoudelijke artikelen voor mijn verjaardag
❑ ‘’BVO’’? ‘’Adtje’’? Wat betekent dat?
❑ Ik gebruik de groentela van de koelkast daadwerkelijk voor groente en niet voor bier
❑ Ik heb altijd last van mijn rug
❑ Ik klaag graag over de jeugd van tegenwoordig
❑ Ik kom gelijk uit bed als de wekker gaat in plaats van dat ik 10x op snooze druk
❑ Ik kan mijn eigen fietsband plakken
❑ Ik ben altijd moe
❑ Ik bezit een fruitmand
❑ Mijn fruitmand is daadwerkelijk gevuld met verschillende soorten fruit
❑ Ik weet hoe de belastingaangifte werkt
❑ Ik kan mijn planten in leven houden
❑ Vroeger was alles beter
❑ Ik ga vóór tien uur naar bed
❑ Ik verdien mijn eigen geld in plaats van volledig afhankelijk te zijn van Ome DUO
❑ Ik kijk onironisch naar ‘’Heel Holland Bakt’’
❑ Ik ben niet bang om een telefoontje te plegen
❑ Ik heb altijd een broodtrommel in mijn tas
❑ Ik volg het nieuws (het Sinterklaasjournaal telt niet)
❑ Ik houd van puzzelen
❑ Ik heb al een kater als ik na 12 uur ben gaan slapen
❑ Ik heb een abonnement op de krant
❑ Ik lees niet alleen de strips in de krant

0 tot 10 punten:
Jij bent nog volledig afhankelijk van je ouders, je huisgenoten of andere mensen om je heen. Als 
je niet oppast vergeet je per ongeluk het gas uit te zetten, je huur te betalen of je koelkast aan te 
vullen. Sinterklaas kan jou dit jaar het beste een kookboek, een gereedschapskist of een EHBO-
setje geven om je op het echte leven voor te bereiden.

10 tot 20 punten:
Jij bent al onderweg naar volwassenheid. Sommige dingen heb je al goed voor elkaar, en je weet 
jezelf in ieder geval in leven te houden. Maar je hebt nog een lange weg te gaan.
Als je je schoen bij de centrale verwarming in je studentenhuis zet, dan vind je er met een beetje 
geluk een dode muis in de volgende ochtend.

20 tot 30 punten:
Jij hoeft niks meer te leren. Je bent bijna net zo ervaren als Sinterklaas zelf. Je vrienden en 
huisgenoten kijken tegen je op omdat je het zo goed voor elkaar hebt. Je hebt altijd genoeg 
levensmiddelen (bier) in huis, je hebt je geldzaken voor elkaar en je onderbroeken zijn altijd 
netjes gestreken.

De ben-ik-al-volwassenquiz
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Van Capo tot Kapoen - over de 

etymologie van 

sinterklaaswoorden

16

De meeste sinterklaasliedjes stammen uit de 19e eeuw. De sinterklaastraditie zelf is nog veel ouder. Daarom zit ze vol 

met mooie woorden waarvan we niet goed weten waar ze vandaan komen. Of soms niet eens wat ze eigenlijk 

betekenen.

Roe

Waar? “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.”

Wat? Een bundel dunne takken, door Zwarte Piet vooral gebruikt om mee te slaan.

Waarvandaan? Vermoedelijk van het Proto-Germaanse *rōdō(n)-. In de tiende eeuw schreef iemand ‘an ruodan

isernero’, Oudnederlands voor ‘met een ijzeren stok’. Drie eeuwen later, tussen 1265 en 1270 had ruoda, inmiddels 

veranderd in roede, niet alleen zijn volle slotklinker verloren, maar ook zijn vredelievende karakter. Toen doken er 

zinnen op als: ‘…gheecelt ende sleet met sire [zijn] … roeden’. Spreekt voor zich, toch?

Mijter

Waar? Op het hoofd van de Sint.

Wat? Het traditionele hoofddeksel van bisschoppen en abten.

Waarvandaan? Via het Latijnse mitra van het Griekse mítra. Rond 1240 werd het woord mitre voor het eerst 

gebruikt in het Middelnederlands, bijvoorbeeld in de overgeleverde zin ‘mitren setti hem vpt houet’: ‘hij zette hem een 

mijter op het hoofd’. Toen had het al de betekenis van ‘liturgisch hoofddeksel’. In het oudste complete 

sinterklaasverhaal dat we kennen, Sint Nikolaas en zijn Knecht van Jan Schenkman, wordt de mijter niet genoemd 

maar wel afgebeeld.

Tabberd

Waar? “Sinterklaas Goedheiligman, trek je beste tabberd an!’

Wat? De paarse onderrok van de Sint. Soms wordt gedacht dat de tabberd zijn rode mantel is, maar dat is een 

vergissing.

Waarvandaan? Van het Franse tabar(d), waarvan de verdere herkomst onbekend is. Ergens tussen 1300 en 1375 

verscheen het woord in onze taal als tabbard. Het had toen onder andere de betekenis van ‘overkleed’. Daarvoor, in 

1297, werd al melding gemaakt van een zekere jacob tabbaert. Of dat de naam van een persoon is, of meer een 

uitdrukking, vermeldt het woordenboek niet. De spelling tabberd, die nu het meest gangbaar is, onstond vermoedelijk 

de 18e eeuw. De eerste vermelding in combinatie met de Sint stamt uit 1894: in het liedje ‘Sinterklaas goed heilig man!’

Speculaas

Waar? In je schoen, als je geluk hebt. En daarna in je mond.

Wat? Een gekruide koek die traditioneel rond Sinterklaas wordt gegeten.

Waarvandaan? Van het Latijnse speculatio, wat samenhangt met een woord voor ‘bekijken’. Maar hoe kom je van 

‘bekijken’ naar een winterse lekkernij? Waarschijnlijk als volgt: het woord speculatie, dat al rond 1300 via het Frans 

was overgenomen uit het Latijn, kwam in 1596 voor in de uitdrukking ‘ergens zijn speculatie in hebben’. Daar 

betekende het naast ‘overdenking’ ook iets als ‘zin, welbehagen’. Er wordt wel gedacht dat de koek speculatie werd 

genoemd, omdat deze alleen voor fijnproevers was: voor mensen die wisten wat de tong ‘behaagde’. De vorm speculaas 

komt voor het eerst voor rond 1883. Vermoedelijk dacht men dat speculasie, een spellingvariant, het verkleinwoord 

was van speculaas.



Sinterklaas

Waar? Nu nog onderweg met zijn stoomboot, maar vanaf morgen (17 

november) weer in Nederland!

Wat? Dit hoeven we je niet meer te vertellen, toch?

Waarvandaan? Oké, deze is niet moeilijk. Het woord Sinterklaas is afgeleid 

van de heilige Sint-Nicolaas. Zijn naam kwam in het in het Middelnederlands 

(vanaf ca. 1200 tot ca. 1500) al voor in de vormen senter niclaus, Sinter 

Claeus en Sinterclaes. De laatste twee zijn vermoedelijk ontstaan uit de 

tussenvorm Sinte-Klaas. Maar waar komt die r vandaan? Taalkundigen 

denken dat er sprake is van een analogie met namen als Sint-Remigius en 

Sint-Remaclus, die vaak werden verbasterd tot senter Meis en Senter Makel

(beide 1280-90). Sinterklaas is niet de enige die deze analogie heeft 

ondergaan: in sommige Groningse dialecten spreekt men ook wel van 

Suntermaerten.

Kapoen

Waar? “Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m’n schoentje!”

Wat? Ja, wat eigenlijk?

Waarvandaan? Vermoedelijk sterft de Sint telkens een beetje, wanneer dit 

liedje voor hem gezongen wordt. Kapoen komt namelijk van het Latijnse 

woord cāpō, dat ‘gecastreerde haan’ betekent. Niet echt een compliment. 

Bekend is dat capun al in 1240 in die betekenis in het Nederlands voorkwam. 

Rond 1612 werd het woord dan ook volop als scheldwoord gebruikt: ‘gy

kapoen, gy olyphant als gy bent, gy kinkel.’ Vandaar is waarschijnlijk de 

algemene betekenis van ‘schurk’ ontstaan. Het liedje lijkt geïnspireerd te zijn 

op prenten over Klaas Kapoen, een typische boef. Waarom onze kindervriend 

hiermee werd geassocieerd, is niet bekend. Misschien omdat zijn liefdesleven 

als celibataire bisschop even weinig voorstelde als dat van een, nou ja, 

geholpen haan.
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Met de deur in huis vallen.. Bij Bart 
Hollebrandse
Vorig jaar hebben we in de Noam al een 
aantal keer een kijkje mogen nemen in 
de studentenhuizen van verschillende 
TW!STers. De kamers werden tot in de 
kleinste hoekjes geïnspecteerd, waarna 
de leukste verhalen (en foto’s) volgden. 
Inmiddels kunnen we ons de 
gemiddelde studentenkamer van een 
TW!STer wel voorstellen. Maar waar wij 
ons eigenlijk nog niet zo veel bij voor 
konden stellen, is waar de docenten 
heengaan als de deuren van de uni ’s 
avonds sluiten. We trokken de stoute 
schoenen aan en vroegen Bart 
Hollebrandse of wij een kijkje mochten 
nemen bij hem thuis (jawel 
thuisthuis)… en dat mocht!
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In Haren, op fietsafstand van het Harmoniegebouw, woont Bart Hollebrandse sinds 5 jaar met zijn vrouw en
twee zoons van 13 en 15 in een jaren ’30 huis. Het wonen in Haren heeft volgens hem één groot voordeel: een
tuin. Deze spotten wij meteen bij aankomst. Wij worden dan ook erg blij van het aanbod van Hollebrandse
om de volgende TW!ST-barbecue hier te houden. Wat een ruimte!

Bij binnenkomst in de keuken ruiken wij dat Hollebrandse iets voor ons heeft gebakken: bladerdeeghapjes met 
peer uit eigen tuin. Als wij hem vragen wat zijn favoriete plekje in huis is, verbaast het ons dan ook niet dat hij 
de keuken noemt. Hij geeft zelfs aan dat als hij iets zakelijker was ingesteld, hij misschien wel een eigen 
restaurant had geopend en kok was geworden. Wij zijn erg blij dat hij uiteindelijk toch voor een carrière in de 
Taalwetenschap heeft gekozen, want wij hadden zijn colleges natuurlijk niet willen missen!

We krijgen een rondleiding door het huis en zien overal de liefde voor reizen terug. Eerder vertelde 
Hollebrandse ons al over de projecten in Zuidoost-Azië die hij samen met zijn vrouw heeft gedaan. Ook vertelde 
hij dat hij zijn vakanties vroeger vaak koppelde aan iets taalkundigs en dat hij als student al naar zomerscholen 
ging. Dat hij al veel van de wereld heeft gezien, zie je duidelijk terug in de inrichting van het huis.



Natuurlijk heeft hij niet altijd in zo’n mooi en ruim huis gewoond. Hollebrandse groeide op in 
Middelburg, waardoor hij zodra hij ging studeren meteen op kamers moest en in Delft introk in 
een studentenhuis met 18 (!) mensen. In zijn volgende studentenhuis had hij het met 3 
huisgenoten al wat beter voor elkaar. Daarna vertrok hij voor zijn studie naar Northampton in 
de Verenigde Staten. Hier deelde hij een huis met 2 mensen van zijn opleiding.
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Wanneer wij het onderwerp ‘huisdieren’ aankaarten, blijkt dit een actueel
onderwerp te zijn in huize Hollebrandse. Op dit moment zijn de enige
dieren in het huis een aquarium vol guppen en een naamloze goudvis (die
nu misschien wel door het leven gaat als ‘Chomsky’). Maar als het aan de
jongste zoon van Hollebrandse ligt, wordt het gezin op de korte termijn
uitgebreid met een hond. Het heeft even geduurd, maar Hollebrandse is
inmiddels om. Dus wie weet zien we hem binnenkort met een puppy door
Haren lopen..

Op de zolder zien wij een verrassend item: een boksbal. Wanneer er moeilijke budgetdingen 
spelen bij de Faculteit der Letteren, kan Bart Hollebrandse zijn frustraties hier kwijt. Naast de 
boksbal wordt de zolder voornamelijk gevuld met literaire boeken die nog stammen uit de tijd van 
zijn studie literatuurwetenschap. Omdat Hollebrandse zich niet kon voorstellen dat hij eenzelfde 
boek meerdere keren zou moeten lezen, koos hij al snel voor de taalkundige richting.

Sinterklaas brengt ook dit jaar een bezoekje aan het huis van 
Bart Hollebrandse. Binnen zijn gezin worden er vaak lootjes 
getrokken. Daarbij is het in huize Hollebrandse traditie om een 
gedicht te schrijven voor elkaar, waarin je beschamende 
dingen uit het voorgaande jaar noemt (oftewel een echte 
roast). Wij vragen Hollebrandse wat hij het liefst in zijn schoen 
zou willen krijgen dit jaar. Eigenlijk heeft hij geen wensen, 
maar van een melkchocoladeletter zou hij toch wel erg blij 
worden. Daarnaast leest hij graag stripboeken. Dit is dan ook 
een cadeau dat hij vaak van de Sint krijgt.

We sluiten af met een lastig dilemma: altijd een mijter dragen 
of bij iedere man met een baard op schoot kruipen. Hier moet 
Hollebrandse even over nadenken. Als hij dan toch echt moet 
kiezen, dan zou hij liever bij elke man met een baard op schoot 
kruipen. Een hele dag met een mijter rondlopen lijkt hem niks. 
Toch houdt hij zich aanbevolen om ooit een keer hulp-
Sinterklaas te spelen.. Misschien iets voor TW!STerklaas? 



Sinterklaasenquête

Wij van de RedakCie zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met Sinterkaas, maar we 
vroegen ons natuurlijk af wat jullie voorkeuren, wensen en mooiste herinneringen zijn aan dit 
feest. Daarom hebben wij een vragenlijst opgesteld, die jullie dan ook enthousiast beantwoord 
hebben. Dit zijn de resultaten.

Vier jij nog Sinterklaas?
52% Ja, met surprises, gedichten en/of cadeautjes
26% Ja, maar niet heel uitgebreid
22 % Nee

Met wie vier jij Sinterklaas?
56% Met mijn familie
18% Met mijn vrienden
18%  Ik vier geen Sinterklaas
8% Met familie en vrienden

Wat is je favoriete Sinterklaasliedje?
1. Zwarte Piet ging uit fietsen
2. Oh, kom er eens kijken
3. (gedeelde plaats) Daar wordt aan de deur geklopt & Zie de maan schijnt door de bomen

Wat is je favoriete soort pepernoot?
41% Truffelpepernoten
33% Chocoladepepernoten
26% Gewone pepernoten

Wat wil jij graag in je schoen vinden dit jaar?
‘’Een voldoende op Taalfilosofie’’
‘’Een glitterpen’’
‘’Een shirtloze Kit Harington’’
‘’De Taalkalender van Onze Taal’’
‘’Een werkend anti-katermiddel’’

Wat is je mooiste, leukste of grappigste Sinterklaasherinnering?
‘’Toen ik 7 was zag ik mijn vader de cadeautjes naar de deur brengen, en ik vroeg aan mijn 
moeder of papa Sinterklaas was. Haar antwoord was ‘’ja’’, want ze dacht dat ik hiermee wel zou 
snappen dat Sinterklaas niet bestond. Nou, dat was nie. Ik heb nog een jaar gedacht dat mijn 
vader de echte Sinterklaas was!’’

‘’Mijn ouders vonden het een goed idee om mij, als 10-jarig kind, een boek over seksuele 
voorlichting te geven… Terwijl de hele familie toekeek… *awkwardness intensifies*’’

‘’Toen ik een enorm poppenhuis kreeg van Sinterklaas! Dit was een poppenhuis dat mijn opa 
zelf had gemaakt.’’

‘’Dat ik er, na 4 jaar lang gehoord te hebben dat mijn vader steeds moest werken op 
Sinterklaasavond, achter kwam dat mijn vader Sinterklaas speelde. Ik was dus al 4 jaar lang 
bang om op de schoot van mijn eigen vader te zitten!’’

‘’Toen we de buurman ontmaskerden als Sinterklaas, nadat hij over het hek heen was 
gevallen.’’

Wie van de docenten zou jij graag als Sinterklaas zien?
1. Dicky Gilbers
2. Bart Hollebrandse
3. Wim Tops
4. Roelien Bastiaanse
5. Mark de Vries

Dilemma: elke dag een mijter dragen, of elke keer dat je iemand met een baard 
ziet bij diegene op schoot kruipen?

56% Een mijter dragen
44% Op schoot kruipen
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Sinterklaasliedroast

Hoor de wind waait door de 

bomen,

hier in huis zelfs waait de wind.

Zou de goede Sint wel komen,

als hij ’t weer zo lelijk vindt.

Als hij ’t weer zo lelijk vindt.

Ja, hij rijdt in donk're nachten

Op zijn paardje, oh zo snel.

Als hij wist hoe zeer wij wachten,

Ja gewis, dan kwam hij wel.

Ja gewis, dan kwam hij wel!

Om maar met iets positiefs te beginnen: deze alliteraties zijn 

mooi! Jammer dat geen enkel kind begrijpt wat alliteratie is, 

en dit dus ook niet uit het liedje zal halen.

De grammaticale correctheid van de beginregel is ver te 

zoeken. Hoor de wind waait door de bomen. Een imperatieve 

zin met een inbedding, heeft als subject jij, of jullie, en een 

imperatieve vorm van het werkwoord. De inbedding is 

infinitief. Bijvoorbeeld: Kijk die vogel zitten (op een tak), of 

voel de regen stromen. De correcte vorm van de beginregel 

zou in dit geval dus moeten zijn: Hoor de wind waaien (door 

de bomen). 

Deze zin zou in principe wel correct kunnen zijn, in een andere 

context: Kijk, die vogel zit op een tak. Let hier echter op de 

toonhoogte van de imperatieve vorm, en de pauze die op de 

imperatieve vorm volgt. In het liedje zijn deze niet te 

bekennen. 

Moeten we het hier nog over de derde hebben? Lijkt me niet, 

toch?

Stel dat je niet weet waar je met iemand over moet praten, en 

je begint maar een beetje te praten over het weer. Heb je ooit 

wel eens tegen ook maar iemand gezegd: ‘Goh, wat is het weer 

lelijk vandaag.’? 

Een vraagzin (zou de goede Sint wel komen) met een bijzin 

(als hij ‘t weer zo lelijk vindt) erin, eindigt op een vraagteken, 

niet op een punt. 

Net vroeg je je nog af of hij zal komen. Nu rijdt hij wel?!

Oh zo snel is een bijvoeglijke bepaling bij rijden. Hier wordt 

het gebruikt als bijstelling. Op zijn paardje is een bijvoeglijke 

bepaling bij hij rijdt snel. Daarom is de volgorde van de zin 

vreemd. Logischer zou zijn: Hij rijdt, oh zo snel, op zijn 

paardje. Maar ja, dat rijmt niet.

Als je iets zeer doet, geeft dat aan dat er bepaalde gradaties 

zijn van een toestand of activiteit. Bijvoorbeeld: Wij betreuren 

dit zeer, of We zijn zeer aan het genieten. Je kan namelijk ook 

iets een beetje betreuren, en je kan een beetje aan het genieten 

zijn. Of dit ook bij wachten kan, valt te betwisten. Kan je zeer 

wachten, of een beetje wachten? 

Gewis? Wedden dat een kind je niet kan uitleggen wat dit 

woord betekent? Stop het dan ook niet in een kinderliedje. 
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AstroNoam – Wat hebben de 
sterren voor jou in petto? 

Boogschutter: 23 november – 21 december
De laatste tijd voel je veel druk. Je studie, je 
werk, je familie en je sociale leven kunnen je 
soms even net iets te veel worden. Zorg dat je af 
en toe even wat tijd voor jezelf neemt. Maar 
zoek ook naar de geborgenheid van de mensen 
om je heen. Jouw geluksplaneet Jupiter staat in 
de juiste stand, dus je hebt niks om je zorgen 
over te maken.

Liefde: +
Studie: ++++
Geld: +++

Steenbok: 22 december – 20 januari
De sterren zorgen ervoor dat jij in de komende 
tijd je zielsverwant tegen het lijf loopt. 
Misschien ken je deze al, maar misschien heb je 
het helemaal niet door. Volg je eigen gevoel, heb 
vertrouwen, en dan zal deze kans niet aan je 
voorbij schieten. Maar houd je er niet te veel 
mee bezig, want dat kan in je tegendeel werken.

Liefde: +++++
Studie: ++
Geld: ++

Waterman: 21 januari – 19 februari
De laatste tijd zijn er veel veranderingen in je 
omgeving. Dit zorgt ervoor dat je soms uit je 
natuurlijke balans raakt. Laat dit je niet 
neerslaan maar gebruik deze momenten om 
ervan te leren en je persoonlijk te ontwikkelen. 
Want alleen dan zul je je evenwicht weer 
terugvinden.

Liefde: ++
Studie: ++++
Geld: ++

Vissen: 20 februari – 20 maart
Rond deze tijd van het jaar voel jij je als een vis 
in het water. De gezellige sfeer van de 
feestdagen doen jou altijd opleven. Of je deze 
tijd nou liever met je familie en vrienden 
doorbrengt of met je laptop en Netflix, dit 
seizoen kom jij wel door.

Liefde: ++++
Studie: +
Geld: +++

Ram: 21 maart – 20 april
De hemellichamen zeggen dat je de komende 
tijd niet te terughoudend moet zijn. Neem het 
eigen heft in handen en wees niet te bang voor 
de grote dingen die komende tijd op je pad 
komen. Want na verloop van tijd zul je zelf te 
weten komen wat echt belangrijk voor je is en 
waarmee je door moet gaan.

Liefde: +++
Studie: ++
Geld: +++++

Stier: 21 april – 20 mei
Deze maand zal het lot jou eens flink bij de 
hoorns vatten. Jouw koppigheid komt vaak 
goed van pas, maar zal binnenkort tegen je 
werken. Probeer dus open te staan voor nieuwe 
ideeën, ook als je hier eerst sceptisch over bent. 
Zo voorkom je onnodige moeilijkheden.

Liefde: ++
Studie: ++
Geld: +++

De hemellichamen bepalen natuurlijk alles wat wij doen en voelen. De AstroNoamen hebben hun best 
gedaan en voor jou uitgezocht wat je de komende tijd te wachten staat. Na jarenlang de stand van de 
sterren bestudeerd te hebben, weten zij precies wat deze metataal voor invloed heeft op de 
werkelijkheid.
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Tweelingen: 21 mei- 20 juni
Jij geeft veel om je reputatie. Dit zorgt ervoor 
dat vrienden en familie tegen je opkijken. Maar 
pas op, neem dit niet te serieus! Het kan 
namelijk ten koste gaan van je gemoedstoestand 
en dat van anderen. Tijdens de feestdagen zal jij 
een positieve ontdekking doen, zorg dat je 
hiervoor openstaat.

Liefde: +++
Studie: +
Geld: ++++

Kreeft: 22 juni – 22 juli
Je houdt je vaak groot in moeilijke situaties, 
maar diep van binnen heb je een gevoelige 
persoonlijkheid. Dit kan soms voor 
tegenstrijdige gevoelens zorgen. Kies in de 
komende tijd iets vaker voor jezelf. Jijzelf bent 
namelijk de belangrijkste persoon in je leven: 
raak jezelf niet kwijt.

Liefde: +
Studie: +++++
Geld: +++

Leeuw: 23 juli – 23 augustus
Laat je in deze tijd, waarin de zon je weinig 
kracht geeft, niet uit het veld slaan. Zorg ervoor 
dat je sterk in je schoenen staat, maar probeer 
anderen niet te overrompelen met je eigen 
ideeën en meningen. Als je de komende tijd 
goed luistert zul je waarheden ontdekken die je 
verder zullen brengen.

Liefde: ++
Studie: ++++
Geld: ++

Maagd: 24 augustus – 23 september
Mercurius geeft jou veel positieve energie, maar 
er komen ook een paar moeilijke dagen aan. Let 
de komende tijd goed op je geld, want je zult het 
nog nodig hebben. Wees goed voorbereid op 
elke mogelijke situatie, want de sterren weten 
nog niet wat voor toekomst zij jou zullen 
brengen.

Liefde: +++
Studie: ++
Geld: +++++

Weegschaal: 24 september – 23 oktober
Deze tijd van het jaar moet je niet te veel 
wikken en wegen. Je hebt je leven namelijk al 
redelijk goed in balans. Heb zelfvertrouwen, 
want in deze tijd zal Venus je steunen. Laat het 
gewicht van het verleden achter je, zodat je 
verder kunt gaan dan je ooit bent geweest. Het 
leven heeft je nog heel veel te bieden.

Liefde: +++
Studie: +++
Geld: +++

Schorpioen: 24 oktober – 22 november
Het is verstandig om de komende tijd goed te 
letten op wat je eet. Dit heeft namelijk veel 
invloed op hoe jij je voelt en hoe je in het leven 
staat. Gezond leven is belangrijk, maar van tijd 
tot tijd mag je jezelf ook eens trakteren. Liefde 
en aandacht voor jezelf zorgen ervoor dat jij 
gaat opbloeien.

Liefde: ++++
Studie: ++
Geld: +
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Quotes

‘’Ik kan ook wel een BH-winkel beginnen en dan noem ik hem Jordi's Jopen.’’

- Jordi Oosterhuis

‘’Mijn emoties zijn weg.’’

- Leonie van der Land

‘’Ik ben verdorie geen taperecorder, ik ben een spreker met mijn eigen bedoelingen.’’

- Mark de Vries

‘’Oh! Ik had nog een leuke quote! Maar ik weet eigenlijk niet meer hoe hij ging. Of wie het 

zei… Of wanneer het was…’’

- Anna Somsen

‘’Zou het wel warm genoeg zijn voor een ijsbaan?’’

- Femke van Rijn

‘’Zeg nou eerlijk, jij wordt toch ook gewoon blij van een grote boom?’’

- Joeri Vinke, tijdens syntaxisbijles 

“Waar is de A. Jacobshal?”

“Oranje gebouw bij Zerknike.”

“Niet Alletta dus?”

- Kim Borgonje

“Ik heb biertieten.”

- Karlijn de Jong

“Leg jeukpoeder bij haar deur neer.”

- Jesse de Glint

Lachen van het janken! - Onbekend persoon in de Sinterklaas-enquête
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Nawoord
Wij van de RedakCie hopen dat je weer van deze editie van de Noam hebt genoten. Nu is het tijd 

om Sinterklaas te verwelkomen in ons land! We wensen jullie een fijn sinterklaasfeest, Kerst, 

Hanukkah en jaarwisseling.

Heb jij ook een quote, meme, mop of zelfgeschreven stukje dat je graag met ons wil delen of in de 

volgende Noam wil zien? Of heb je gewoon zin om ons een lief berichtje te sturen? Dat kan! We 

zijn te bereiken via redakcie@twistgroningen.nl, en je kunt natuurlijk altijd een van ons 

aanspreken.

Veel liefs, de RedakCie
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